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 ضيا  تالعنوان : ختطيط التعلمات يف مادة الر
  
  : ساعة 16الغالف الزمين 

  
 : مقدمــة 

وســعيا لتحســني وتطــوير بيــداغوجيا التكــوين  ،يف أفــق تفعيــل وأجــرأة مقتضــيات امليثــاق الــوطين للرتبيــة والتكــوين
ملراكــز تكــوين أســاتذة التعلــيم االبتــدائي علــى  دســة وإعــداد منهــاج التكــوين األســاسوالرفــع مــن مســتوى اجلــودة، متــت هن

ت املهنية قاعدة مرجعية ال   .( الوثيقة اإلطار) ومبدأ مهننة التكوينألستاذ التعليم االبتدائي كفا
وفره مـــن مرونـــة يف ختطـــيط وتـــدبري وتقـــومي يـــملـــا ـــزوءات وكتجســـيد عملـــي هلـــذا اإلصـــالح مت اعتمـــاد التكـــوين 

  وضعيات وأنشطة التعلم والتكوين.
ض   : ةة قاعديجمزوء يات يتكون منهاج التكوين منويف الر

 دعم التكوين األساس .1

 وثالث جمزوءات فرعية اكتسابية :

 ختطيط التعلمات .2

 تدبري التعلمات .3

 تقومي التعلمات .4

التكـوين األسـاس مـن حيـث األجـرأة دعم تخطيط التعلمات حتتل املرتبة األوىل موازاة مع جمزوءة الفرعية لزوءة او 
زوءيت التدبري والتقومي.   عتبارها متهد وتؤسس 

  
 منهجية اداتإرش 

ــــات األوىل الراميـــة إىل عقلنـــة وترشـــيد هندســـة توزيـــع املضـــامني  ضـــياتية إحـــدى العمليـ يعتـــرب ختطـــيط التعلمـــات الر
مث ختطــيط وضــعيات وحلظــات الــتعلم والتقــومي والــدعم  ،التعلميــة أو التكوينيــة علــى مــدى الســنة والــدورة والفــرتة واألســبوع

ت املدرسة  ألقسام العادية أو املشرتكة.واإلدمــاج مبختلف مستو   االبتدائية سواء 
زوءة   يتطلب: الفرعية إن حتقيق األهداف املتوخاة من هذه ا

o  عتبارهـا مـوردا للمرجعيـات مجيع مواد التكوين وخصوصا مع ومواكبة القيام بعمليات تنسيق مستمرة علوم الرتبيـة 
ا.التعل وتدبري النظرية والعلمية املؤسسة ملوضوع ختطيط  مات مبختلف أنواعها وتنوعا

o  وضـــعيات  إعمـــال تقنيـــات بيداغوجيـــة نشـــطة ملعاجلـــة التمركـــز حـــول الطالـــب(ة) األســـتاذ(ة)، وذلـــك مـــن خـــالل
 وأنشطة تكوينية جتعل منه فاعال وشريكا ومنتجا يف خمتلف العمليات.
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o  ئـق تربو ملركــز مـن كتــب مدرسـية وو يــة ورمسيـة، وحبـوث ميدانيــة وغريهـا مــن أن تؤخـذ بعـني االعتبــار املـوارد املتـوفرة 
ئق  ملركز.واألدوات الو  املتوفرة 

o  زوءة. تدبري معينات التعلم والتكوينالعمل على توفري و  حبيث تستجيب لوضعيات وأنشطة التكوين الواردة 

o لفريــق البيــداغوجي والتخلــي عــن فكــرة أســتاذ القســم واعتبــار املكــون الطلبــة األســاتذة جلميــع  (ة)أســتاذ (ة)العمــل 
وضــع اســرتتيجية للعمــل املشــرتك ســواء بــني أعضــاء الشــعبة الواحــدة أو بــني مــن جهــة ملركــز، األمــر الــذي يتطلــب 

نيــة ختطــيط األخــرى،الشــعب التكوينيــة  ملقاربـــة  ومـــن جهــة  اســـتعمال زمــين مــرن ومتحــرك يراعـــي منطــق العمــل 
زوءاتية.  ا

o  ت الدراســية ملدرســة االبتدائيــة موضــوع األنشــطة املشــار إليهــا يف وضــعيات التكــوين، مــن تنويــع اختيــار املســتو
ت املدرسة االبتدائية.  شعبة تكوينية إىل أخرى حىت يكون املنتوج املنتظر يشمل مجيع مستو

  
 ت املرتقبة  الصعو

موعات يف أعمال ورشية  غـري أن االهتمـام،  كمقاربة بيداغوجية جتعل مـن املتكـون(ة) مركـز  واعتمادهإن العمل 
ت  يتطلب الكثريذلك  ـزوءة يف الوقـت احملـدد هلا.ولتجـاوز هـذه الصـعو اء ا من اجلهد والوقت الشيء الذي قد يعيق إ
  بعض اإلجراءات منها : إتباعميكن 
 (ة)ونجعل التكوين الـذايت دعامـة تكوينيـة يـتم اللجـوء إليهـا إلجنـاز بعـض األعمـال املتـأخرة أو الـيت مل يتسـن للمكـ -

  إجنازها يف وقتها.
خصوصــا عنــد مــا يكــون الوقــت  يف إطــار جمموعــات احلاجــات تفريــق املضــامني التكوينيــةتوزيــع املهــام مــن خــالل  -

ويف مثــل هــذه احلــاالت يكــون تفريــق  إلجنازهــا، املخصــص لــبعض وضــعيات وأنشــطة الــتعلم والتكــوين ال يكفــي 
دا شــــريطة أن يــــتم تقاســــم األعمــــال أثنــــاء مرحلــــة العــــرض املضـــامني التكوينيــــة بــــني جمموعــــات العمــــل توجهــــا مفيــــ

 اجلماعي.

 التنسيق بني مواد التكوين وخصوصا علوم الرتبية. -

 
ــــزوءة وإجنــــاح هــــذا اإلجنــــاز يتطلــــب متكــــني الطالــــب(ة) مــــن بعــــض املرجعيــــات النظريــــة والبيداغوجيــــة  إن إجنــــاز ا

ـزوءة، هـذه املرجعيـات تقـدم يف إطـار مـواد أخـرى علـى تـدبري الوضـعيات التكوينيـة  هوالديداكتيكية اليت تساعد الـواردة 
وخصوصا علوم الرتبية، لذلك يصبح من الضروري ختطـيط تنسـيق حمكـم بـني خمتلـف مـواد التكـوين يراعـي املعاجلـة األفقيـة 

ت اليت تصب يف نفس  ال،للكفا   واستعماالت الزمن تكون مرنة ومتحركة. ا
ضــيات ينبغــي للطالــبفمــثال عنــد معاجلــة حمــور التخ أن يكــون مــزودا حبقيبــة جمــزوءة التخطــيط يف  (ة)طــيط يف الر

  علوم الرتبية،
ئق واملعينات الضرورية -  .لإلجناز توفري الو
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ئــــق واملعينــــات وأدوات العمــــل الضــــرورية لإلجنــــاز (كتــــب مدرســــية، مراجــــع وأحبــــاث يف ديــــداكتيك  إن تــــوفري الو
سخات، التقن ت،  ضيات، جدار يات اجلديدة...) خيتلف من مركز آلخـر، كمـا أن عـددا مـن الوضـعيات التكوينيـة الر

ئق عمل ينبغي استنسـاخها لتوزيعهـا علـى جمموعـات العمـل، لـذلك ينبغـي للمكـون زوءة تتضمن و ذه ا أن  (ة)الواردة 
  سخة.على يفكر مسبقا يف كيفية تدبري هذا األمر خصوصا إذا كان املركز ال يتوفر 

ألقسام التطبيقية، إذ ال جيب أن يكون هناك تناقض أو تفـاوت بـني الت - نسيق بني ما جيري داخل املركز وما جيري 
ـــزوءة وبـــني ت ا ت ميكـــن اختيـــار  مكـــو ملـــدارس التطبيقيـــة، ولتجـــاوز مثـــل هـــذه الصـــعو مـــا ينجـــز مـــن أعمـــال 

لشـكل الــذي يكــو وإعـادة ترتيــب  ــزوءة  مــا جيــري وينسـجم مــع ن فيـه حمتواهــا يوافــق وضــعيات التكـوين الــواردة 
 ..ألقسام التطبيقية، مما حيتم وضع تنسيق بني املدارس التطبيقية ومراكز التكوين خبصوص هذا الشأن.

 

 الفرعية التصميم العام للمجزوءة 

ضياتية   :ثالثة أجزاءمن  تتكون جمزوءة ختطيط التعلمات الر
 

زوءة   مدخل ا

  العنوان - 
 مدة اإلجناز - 

 مقدمة - 

 إرشادات منهجية - 

ت املرتقبة -   الصعو

 التصميم العام للمجزوءة - 

ت املستهدفة -   الكفا

 أهداف التعلم والتكوين - 

  
 

زوءة (   )وضعيات وأنشطة التعلم والتكوين منت ا
  ميكن تصنيف وضعيات وأنشطة التعلم والتكوين إىل أربعة جماالت :

ال  لتعليم االبتدائ 1ا ضيات    ي: منهاج الر
ال  ضياتية على املدى البعيد(سنوي) واملتوسط(مرحلي) 2ا   : ختطيط التعلمات الر
ال  ضيات من درس : التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي لدرس أو مقطع 3ا   يف الر
ال    ختطيط حمطات التقومي والدعم واإلدماج:  4ا
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زوءة   خمرج ا
  وضعية اإلدماج - 
 ملحقات - 
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 : الكفايـات 
زوءة حتقيق الكفاية التالية :تت    وخى ا

ت التعلــيم االبتــدائي بســلكيه  ضــياتية يف مســتوى مــن مســتو ــداكتيكي للتعلمــات الر التخطــيط البيــداغوجي والدي
ئق تربوية.األساسي واملتوسط  ت وانطالقا من و لكفا   ويف قسم وحيد أو مشرتك وفق املقاربة 

  
 : أهداف التعلم والتكوين  

ضياتية على املدى البعيد (سنوي) أو املتوسط (مرحلي)ختطيط ال .1  تعلمات الر

ضيات .2  ختطيط بيداغوجي وديداكتيكي لدرس يف الر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفرعية للمجزوءة البطاقــة التقنية 
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زوءة ضيات:  2 الفرعية ا   ختطيط التعلمات يف مادة الر
ت التعلـيم االبتـدائي بسـلكيه التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي :  لكفايةا ضياتية يف مستوى من مسـتو للتعلمات الر

ئق تربوية. ت وانطالقا من و لكفا  األساسي واملتوسط ويف قسم وحيد أو مشرتك وفق املقاربة 

  س 16الغالف الزمين: 
  

أهداف التعلم أو 
 التكوين

  الموارد
الفعل،  (معارف، معارف

  )معارف الكينونة
 ة التعلم والتكوينوضعيات وأنشط

معينات التعلم أو 
 التكوين

المنتوج 
  المنتظر

صيغ 
التقويم 
  التكويني

تخطيط  - 1 
التعلمات 

الرياضياتية  على 
المدى البعيد 
(سنوي) أو 

 المتوسط (مرحلي)

ى  -1 رف عل التع
اج  ياتمنه  الرياض

ن  دائي م التعليم االبت ب
  خالل االطالع على:

توى  - ل مس امج ك برن
تويات  ن مس ة م المدرس

  االبتدائية و مضامينه.
ات  - داف والكفاي األه

لك  ل س ي ك طرة ف المس
  وكل مستوى.

ات  -2 يط التعلم تخط
ات  ياتية ومحط الرياض
ويم  اج  والتق اإلدم
ى  ت عل دعم والتثبي وال
نوي)  د (س دى البعي الم
ي)  ط (مرحل أو المتوس
ين  ذ بع ع األخ م
م  ة القس ار جماع االعتب

  الوحيد أو المشترك.

  
  

وزع ال ى ي اتذة عل ة األس طلب
ات )  ل ( ورش ات عم مجموع
ل  وم ك وين، تق داخل مركز التك
ل  ة وتحلي ة بدراس مجموع
يات  اج الرياض امين منه مض
توى  ة لمس ة االبتدائي بالمدرس

 معين من خالل الوقوف على:
اور  - داف  –المح  -األه

تهدفة  ات المس  –الكفاي
دادات  ص  –االمت  –الحص

  التقاطعات... –الخصائص 
ل م كل داخ وين و بش ز التك رك

ال  م أعم تم تقاس اعي ي جم
 المجموعات ومناقشتها.

ة  م الطلب ز ينقس داخل المرك ب
وم  ات، تق ى مجموع اتذة إل األس

 كل واحدة منها بـ :
ات  - اذج تخطيط ة نم دراس

ة  ياتية بالمدرس ات رياض لتعلم
  االبتدائية.

  مقارنة بعض التخطيطات. -
د أو  - دى البعي ى الم تخطيط عل

ط ل ياتية المتوس ات رياض تعلم
ويم  اج والتق ات اإلدم ومحط
وي  دة ميت ت لفائ دعم والتثبي وال
ة،  ة االبتدائي ين بالمدرس مع

  داخل قسم وحيد ومشترك
ز  ل مرك اعي داخ كل جم ي ش ف
ال  م أعم تم تقاس وين ي التك

  المجموعات.
  
  
 

وطني اق ال ة  الميث للتربي
وين اب  والتك الكت

يض مية  األب ائق رس  وث
ب الكت مذكرات تنظيمية

    بحوث ميدانية المدرسية
التخطيط  حقيبة مجزوءة

ي ة ف وم التربي             عل
سنوية  نماذج تخطيطات

 أومرحلية

اذج  نم
ات  تخطيط

نوية  س
ة  ومرحلي
ات  لتعلم
ياتية  رياض

ف  ي مختل ف
تويات  مس
ة  المدرس
ة  االبتدائي
ات  بجماع
دة  أقسام وحي
  أو مشتركة.

ويم  تق
ترك  مش
ات  لمنتوج

ا ت المجموع
يرورات  وس

ى  ا عل بلوغه
دة  معايير مع

  سلفا.

تخطيط  -  2
بيداغوجي و 

ديداكتيكي لدرس 
  في الرياضيات

ات  ل تقني القدرة على تفعي
داغوجي  يط البي التخط
درس أو  داكتيكي ل والدي
ي  ن درس ف ع م مقط
ة  دة جماع الرياضيات لفائ

o  وم وين يق ز التك ل مرك داخ
 فرادى أو جماعات بـ: الطلبة

دروس  - ض ال ين بع ة ب المقارن
د أو  م الوحي ة القس دة جماع لفائ

  المشترك من حيث البناء

o  وطني اق ال الميث
 للتربية والتكوين

o الكتاب األبيض 
o وثائق رسمية 
o مذكرات تنظيمية 

اذج  نم
ات  تخطيط

 دروس
اطع أو مق

دروس 

ويم   تق
اعي  جم
اذج  للنم
ة  المقترح
يرورات  وس
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القسم الوحيد أو المشترك 
  بالمدرسة االبتدائية.

يات   - ي الرياض يط درس ف تخط
 انطالقا من:

 الكفاية المستهدفة 
  ارات درات والمه الق

 المرتبطة بالدرس
  ابقة بات الس المكتس

 واالمتدادات
 المعينات الديداكتيكية 
 تاألنشطة والوضعيا 
 ...مراحل الدرس 

  تخطيط محطات التقويم والدعم  -

  

o الكتب المدرسية 
o بحوث ميدانية 
o  زوءة ة مج حقيب

وم  ي عل يط ف التخط
 التربية

ات  اذج تخطيط نم
  لحصة أو لدرس

اء أو  للبن
رييض أو ا لت

اج أو  اإلدم
ويم أو  التق

  الدعم.

ن  بلورتها. م
بط  ل الض أج
ديل  والتع
د  عن

  االقتضاء

  
  وصف لوضعيات اإلدماج التي يمكن توظيفها لتقويم الكفاية:

  
المرحلي المنجز خالل أنشطة هذه المجزوءة، يقوم  اعتمادا على الوثائق التالية  : منهاج الرياضيات وكتاب مدرسي والتخطيط السنوي أو

  أو حصة في مادة الرياضيات بغرض المساهمة في بناء كفاية من الكفايات المستهدفة.   أو مقطع من درس الطالب األستاذ بتخطيط درس
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  متـن املـجزوءة
  

  
  

  التكوينالتعلم و وضعيــات وأنشطة 
ال  لتعليم االبتدائي: منهاج ا 1ا ضيات   لر
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ـــال  ضـــياتية وحمطـــات اإلدمـــاج والتقـــومي  2ا والـــدعم علـــى املـــدى واملعاجلـــة : ختطـــيط التعلمـــات الر
  البعيد(سنوي) واملتوسط(مرحلي)

ال  ضيات 3ا   : التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي لدرس أو مقطع من درس يف الر
ال  ضيات: ختطيط حمطات التقومي وال 4ا   دعم واإلدمــاج يف الر

  مالحظــة :
زوءة موردا يستعني به األستاذ(ة) املكون(ة) إلجناز وضعيات  تعترب البطاقات الواردة يف هذه ا
االت األربعة. ولألستاذ(ة) املكون(ة) الصالحية يف حتديد الغالف  وأنشطة التكوين املرتبطة 

م.الزمين لكل بطاقةويف اقرتاح وضعيات أخر  ى يراها مناسبة لفئة الطالبات والطلبة األساتذة وحاجا
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ال  لتعليم االبتدائي 1ا ضيات    : منهاج الر
ضياتية على املدى البعيد(سنوي) واملتوسط(مرحلي) األهداف : .1  ختطيط التعلمات الر

  وأنشطة التعلم والتكوين وضعيات .2
لتعليم  1وضعية  ضيات      االبتدائي: دراسة وحتليل منهاج الر

لتعليم االبتدائي جمموعة من املكونــات : يتضمن ضيات    منهاج الر
ت -  مستوىلنسبة لكل  األساسية الكفا

ت التعليم االبتدائي - لنسبة لكل مستوى من مستو  احملاور واألهداف التعلمية 

ت - ضيات مبختلف املستو  .هيكلة درس الر

 
 أسئلــة :

ت الما هي  )1  ؟ لنسبة لكل مستوى دراسي األساسيةكفا

ت التعليم االبتدائي األهداف التعلمية أذكر )2  لنسبة لكل مستوى من مستو

ت  حدد )3 التقاطعات والتمفصالت بني السلكني وبني كل مستويني متتابعني من حيث احملاور والكفا
 .واألهداف
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ال  لتعليم االبتدائي 1ا ضيات    : منهاج الر
  1طاقة ب

  
لتعليم االبتدائي  األهداف ضيات    دراسة وحتليل منهاج الر

    مدة اإلجناز

لتعليم االبتدائي -  املوارد ضيات    .منهاج الر

 دليل اإلدماج ودليل الوضعيات اإلدماجية (أنظر امللحقات) -  الوسائل واملعينات

 امليثاق الوطين للرتبية والتكوين -

 الكتاب األبيض -

ت التعليم االبتدائيالدالئل البيدا -  غوجية جلميع مستو

 حقيبة جمزوءة التخطيط يف علوم الرتبية -

ت وأقالم خا - ا + وسائط العرض والتقدميجدار   صة 
  1املرحلة  -  سري اإلجناز التنشيط

جمموعات حبيث تشتغل كل جمموعة  6يتوزع الطلبة األساتذة يف جمموعات عمل مصغرة ( 
ت  التعليم االبتدائي) على أن يتم تقاسم األعمال عند مرحلة على مستوى واحد من مستو

  العرض اجلماعي.
  : عرض اإلجنازات  2املرحلة 

تقدم كل جمموعة عملها عن طريق ممثل هلا، وتناقش خمتلف العروض يف جلسة عامة على 
اية احلصة   أن يقدم املكون خالصة تركيبة مركزة عند 

ت  -  املنتوج املنتظر  من التعليم االبتدائي مستوىواألهداف اخلاصة بكل ساسية األالئحة الكفا

  بني كل مستويني متتابعني من التعليم االبتدائي التمفصالت والتقاطعات -
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ــال  ضــياتية :  2ا علــى واملعاجلــة وحمطــات اإلدمــاج والتقــومي والــدعم ختطــيط التعلمــات الر
  املدى البعيد(سنوي) واملتوسط(مرحلي)

ضياتية على املدى البعيد(سنوي) واملتوسط(مرحلي)ختطياألهداف :  )1  ط التعلمات الر

  وضعيات وأنشطة التعلم والتكوين )2
ضياتية: دراسة  2وضعية  ت التعليم االبتدائي  مقارنة لتخطيط التعلمات الر يف أحد مستو

  بكتابني مدرسيني.املعتمد  مثال) السنة الثالثة أساسي(
 

مج والتوزيــع ، أجــب عــن لكتــابني املدرســينييف الســنة الثالثــة أساســي  الســنوي ملضــامني املنهــاج الدراســي بعــد قــراءة الــرب
  األسئلة التالية :

 ما هي السنة الدراسية من حيث اهليكلة والتوزيع حسب الدورات والفرتات واألسابيع. .1

لنسبة للسلك األساسي واملتوسط من حيث توزيع الدروس واحلص .2  ص والغالف الزمين.ما هو األسبوع الرتبوي 

 ضع دراسة حتليلية مقارنة بني الدليلني من حيث : .3

 عناصر التوزيع األساسية 

  ت  التدرج يف احملتو

 اهليكلة والتناسق الداخلي واخلارجي 

 مالحظــات تطويرية 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2البطاقة 
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لثــة أساســي، والقيــام بدراســة يف الســنة الثا علــى مــدى الســنة والــدورة والفــرتة واألســبوع الــدروس توزيــع  األهداف

  .يف املوضوع ارنة بني الدليلنيحتليلية مق

    مدة اإلجناز

ضياتية على املدى البعيد واملتوسط -  املوارد   ختطيط التعلمات الر

الوسائل 
  واملعينات

ضيات نة الثالثة أساسيالدليل البيداغوجي للس -  يف الر

 حقيبة جمزوءة التخطيط يف علوم الرتبية -

ت -   ا + وسائط العرض والتقدميوأقالم خاصة  جدار

سري اإلجناز 
  التنشيطو 

 .صغرةيشتغل الطلبة األساتذة يف جمموعات مطريقة العمل :  -

، موضـــحا مـــوجزا ومركـــزا عـــن املوضـــوع  مهـــام املكـــون (ة) : يقـــدم املكـــون يف بدايـــة احلصـــة عرضـــا -
موعات.  التعليمات الضرورية لإلجناز، وتقنيات العمل 

 الطالب(ة) األستاذ(ة) : تتحدد يف إطار تعاقد ديداكتكي بني األطراف املتفاعلة مهام -

حيـــزا زمنيـــا يقـــوم فيـــه الطلبـــة األســـاتذة  (ة)العـــرض اجلمـــاعي والتقـــومي التكـــويين : خيصـــص املكـــون -
، وهـــي فرصـــة ميـــارس فيهـــا املكـــون تقوميـــا تكوينيـــا ملكتســـبات الطلبـــة بعـــرض أعمـــاهلم ومناقشـــتها

 .ةاألساتذ

اية الورشة خالصة تركيبية مركزة عن املوضوع. يقدم -   املكون عند 

ضـــياتية يف الســنة الثالثـــة أساســـي، والقيــام بدراســـة حتليليـــة  -  املنتوج املنتظر ختطــيط ســـنوي ومرحلــي للتعلمـــات الر
  يف املوضوع. مقارنة بني الدليلني

  
  املركز الدالئل البيداغوجية وفق ما هو متوفر خبزانةميكن تغيري مالحظة : 

  
  
  

  
  
  

  
  ختطيط حمطات اإلدماج والتقومي على املدى البعيد(سنوي) واملتوسط (مرحلي):  3وضعية 
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  3البطاقة 
  ختطيط حمطات اإلدماج والتقومي املرحلي  األهداف

    املدة
  بيداغوجيا اإلدماج  املوارد

  دالئل اإلدماج 
الوسائل 
  واملعينات

  كتب مدرسية
ت ( شبكة   أنظر امللحقات)ختطيط إمناء الكفا

ا ت وأقالم خاصة    جدار
  ...وسائط العرض والتقدمي

سري اإلجناز 
  والتخطيط

يقــدم األســتاذ(ة) املكــون عرضــا حــول ختطــيط حمطــات اإلدمــاج املرحليــة بشــكل عــام،  -
عــداد  وبعــد املناقشــة يتــوزع الطلبــة إىل ســت جمموعــات حبيــث تتكلــف كــل جمموعــة 

وهــي  دمــاج والتقــومي يف مســتوى دراســي معــني.ختطــيط ســنوي للتعلمــات وحمطــات اإل
  .ةفرصة ميارس فيها املكون تقوميا تكوينيا ملكتسبات الطلبة األساتذ

ت  املنتوج املنتظر   ختطيط سنوي لكل حمطات التعلم واإلدماج يف مجيع املستو
  

  مثال) والثانية (السنة األوىل بقسم مشرتك للتعلمات السنوي التخطيط:  4وضعية 
 
  : دليلني (الفضاء مثال)السنوي للدروس بكل من  التخطيطقراءة جدويل بعد 

o  السنة األوىل االبتدائية 

o  االبتدائية ةالسنة الثاني 

  :يكون املطلوب ما يلي 
ت املشرتكة وغري املشرتكة بني املستويني يف جماالت احلساب واهلندسة والقياس .1  حتديد الكفا

ت اليت مت حتديدها.حتديد احملاور املشرتكة وغري املشرت  .2 مج الدراسي بني املستويني انطالقا من الكفا  كة للرب

لنسبة للقسم املشرتك املكون من السنتني األوىل والثانية ابتدائي مراعيا يف ذلك  سنوي ختطيطوضع  .3 للدروس 
ت املشرتكة وغري املشرتكة واملضامني املوافقة هلا.   الكفا

  
  
  

  : 4البطاقة 
  سنوي للدروس يف قسم مشرتك ( مكون من مستويني األوىل والثانية ابتدائي) ختطيط  األهداف
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    مدة اإلجناز
ضياتية وحمطات اإلدماج والتقومي والدعم  -  املوارد  على املدى البعيد واملتوسط واملعاجلة ختطيط التعلمات الر

  تدبري األقسام املشرتكة (علوم الرتبية) -
الوسائل 
  واملعينات

ضيات (دليل األستاذ واألستاذة للسنة األوىل االبتدائية)الفضاء يف ال -  ر

ضيات (دليل األستاذ واألستاذ -  للسنة الثانية االبتدائية) ةالفضاء يف الر

لقسم املشرتك) -  حقيبة جمزوءة التخطيط يف علوم الرتبية (

ت وأقالم خا - ا + وسائط العرض والتقدميجدار   صة 
سري اإلجناز  

  التنشيطو 
 العمل : يشتغل الطلبة األساتذة يف جمموعات مصغرة. طريقة -

مهام املكون (ة) : يقدم املكون يف بداية احلصة عرضا موجزا ومركزا عن املوضوع ، موضحا التعليمات  -
موعات.  الضرورية لإلجناز، وتقنيات العمل 

 تفاعلةمهام الطالب(ة) األستاذ(ة) : تتحدد يف إطار تعاقد ديداكتكي بني األطراف امل -

العرض اجلماعي والتقومي التكويين : خيصص املكون حيزا زمنيا يقوم فيه الطلبة األساتذة بعرض أعماهلم  -
 .ةتقوميا تكوينيا ملكتسبات الطلبة األساتذ (ة)ومناقشتها، وهي فرصة ميارس فيها املكون

اية الورشة خالصة تركيبية مركزة  -   املوضوع. يفيقدم املكون عند 
املنتوج 

  ملنتظرا
ضياتيةسنوي  منوذج لتخطيط -   األوىل والثانية ابتدائي) السنةيف قسم مشرتك ( مكون من  للتعلمات الر

  
  : ختطيط حمطات اإلدماج والتقومي على املدى البعيد(سنوي) واملتوسط (مرحلي) بقسم مشرتك 5وضعية 

  ميكن االستئناس ببطاقة ختطيط اإلدماج يف قسم وحيد املستوى
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ال  ضياتمن درس التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي لدرس أو مقطع :  3ا   يف الر
ضيات أو مقطع من درس التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي لدرس:  األهــداف .1  يف الر

 .وضعيات وأنشطة التعلم والتكوين .2

ضيات 6وضعية  ت درس الر   : مكو
ضيات  أو مقطع من درس يف عند ما نتحدث عن درس فإننا نستحضر  ،من حيث التصور واإلعداد والتنفيذالر

ت األساسية اليت تشكل هيكل  عتبارها املكو جمموعة من املصطلحات العلمية واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية 
ضيات، من هذه املصطلحات واملف   هيم نذكر العناصر التالية :ادرس الر

ت ، األهداف، األنشطة والوضعيات، ، أنشطة بناء املفاهيم  الوحدة الدراسية، الدرس ، املقطع، احلصة ، الكفا
أنشطة التقومي والدعم، أنشطة اإلدماج، املكتسبات السابقة، االمتدادات، الوسائل واملعينات وترييض الوضعيات، 

  ..الديداكتيكية، تذكري وتوجيهات ديداكتيكية.
لتعليم االبتدائي، انطالقا من تصوراتك وثقافتك الذاتية مث من الدال .1 ضيات املعتمدة  ئل البيداغوجية يف الر

 اشرح ماذا يعين كل عنصر من هذه العناصر.

يف تدرج منهجي مناسب ووضعها يف  وضح كيف تعمل على فرز وجتميع هذه العناصر وتنظيمها وترتيبها .2
ضيات أو ما يسمى بشبكة اجلدادة.  شكل شبكة لتمثل هيكال لدرس الر

 
  6البطاقة 
ضيات  اهلدف   التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي لدرس يف الر

    مدة اإلجناز

  املوارد
ضيات من درس تفعيل تقنيات التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي لدرس أو مقطع  - يف الر

 لتعليم االبتدائي

م -   متثالت الطالبات والطلبة األساتذة ومكتسبا

الوسائل 
  واملعينات

 6وضعية  -

ت التعليم االبتدائي الدالئل  -  البيداغوجية ملختلف مستو

 حقيبة جمزوءة التخطيط يف علوم الرتبية -

ضيات -  مناذج ختطيطات لدروس الر

ت وأقالم خا - ا جدار  صة 

 وسائط العرض والتقدمي -

  
ضيات احلصة األوىل سري اإلجناز   ت درس الر  : مكو
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 :  1 املرحلة -  والتنشيط

ل مائدة مستديرة حيث يعرض املكون وضعية التكوين ويقدم التعليمات جيتمع الطلبة األساتذة حو 
ت عن السؤال األول.   مث يطلب من الطلبة األساتذة اقرتاح إجا

  يدون كل األفكار املقرتحة من طرف الطلبة األساتذة على السبورة. يتم اختيار مقرر
ن ي نتقد أو يعقب على أي اقرتاح يبدأ اإلنتاج املكثف لألفكار بكل حرية وال يسمح ألي عضو 

  وارد.
موعات 2 املرحلة -   : العمل 

يتوزع الطلبة يف جمموعات للعمل على إجناز املهمة املتمثلة يف اإلجابة عن السؤال األول، على أن 
موعة من إجناز ومنشطا لتسيري وتنظيم النقاش  ختتار كل جمموعة مقررا يدون ما تتفق عليه ا

  واملداخالت.
 : العرض اجلماعي 3 لةاملرح -

اية احلصة األوىل  خالصة تعرض اإلجنازات وتناقش يف جلسة عامة حيث يعرض املكون عند 
تركيبية يرسم فيها اخلريطة املفاهيمية ملختلف املصطلحات واملفاهيم الواردة يف وضعية التكوين، كما 

 تفاصيل.حييل الطلبة األساتذة إىل مراجع ومواقع اليكرتونية للمزيد من ال

ضيات (شبكة اجلذاذة) : 4 املرحلة   بناء هيكل درس الر
يتوزع الطلبة يف جمموعات للعمل على إجناز املهمة املتمثلة يف اإلجابة عن السؤال الثاين، على أن 

موعة من إجناز ومنشطا لتسيري وتنظيم النقاش  ختتار كل جمموعة مقررا يدون ما تتفق عليه ا
  واملداخالت.

 : العرض اجلماعي 5 املرحلة -

اية احلصة تعرض اإلجنازات وتناقش يف جلسة عامة  يقدم املكون عرضا تركيبيا موجزا يقوم ، وعند 
ضيات منسجمة مع  فيه بضبط وتعديل بعض املفاهيم واقرتاح شبكة توافقية هليكل درس الر

ضيات مبختلف للعمل يف حتضري دروس اليتم اعتمادها كأداة موحدة  املستجدات الرتبوية  ر
ت التعليم االبتدائي.   مستو

  .ةتقوميا تكوينيا ملكتسبات الطلبة األساتذ (ة)فرصة ميارس فيها املكون وهذه املرحلة
ضيات ( اجلذاذة ) ختطيط  املنتوج املنتظر   شبكة لدرس يف الر
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ضيات بقسم مشرتك 7وضعية    : ختطيط شبكة لدرس الر

لقسم املشرتك يف هذه الوضعية هو قسم يتكون من مستويني متتابعني   نعين 
  (أي املستوى األول والثاين أو الثالث والرابع أو اخلامس والسادس)

  انطالقا من :
ضيات بقسم وحيد املستوى (اجلذاذة) -  شبكة درس الر

  4لوضعية والذي سبق لك أن اشتغلت عليه يف ا السنوي للدروس بقسم مشرتك التخطيط -
ت التعلمية بكل مستوى -  احملتو

ت واألهداف  -  بكل مستوىالكفا

ضيات من أجل وضع ختطيط  فإن املطلوب يف هذه الوضعية هو إعادة فرز وتنظيم وترتيب عناصر شبكة درس الر
ضيات (جذاذة) يصلح لقسم مشرتك ( مكون من مستويني متتابعني)   جديد هليكل درس الر

  7البطاقة 
  (ختطيط جذاذة لقسم مشرتك) طيط وضعيات التعلم بقسم مشرتكخت  اهلدف

    مدة اإلجناز
ضيات من درس تفعيل تقنيات التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي لدرس أو مقطع  -  املوارد يف الر

 بقسم مشرتك

  (علوم الرتبية) تدبري األقسام املشرتكة -
الوسائل 
  واملعينات

 7وضعية  -

 متتابعنيملستويني الكتاب املدرسي  -

 حقيبة جمزوءة التخطيط يف علوم الرتبية. -

 شبكات اجلذاذات  -

ا - ت وأقالم خاصة    ...+ وسائط العرض والتقدمي جدار
سري اإلجناز 

  والتنشيط
  : عمل مجاعي 1 املرحلة

ت املتعلقة بتدبري القسم املشرتك من  يف البداية يطلب املكون من الطلبة األساتذة حتديد الصعو
  حيث :

ت واألهدافالك -  فا

 املكتسبات األولية واالمتدادات -

 الوسائل واملعينات -

 الفضاء والزمن -
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ضياتية -  تدبري األنشطة الر

   للتنشيط يراها مناسبةيعتمد املكون تقنية 
موعات 2 املرحلة   : عمل 

  .يتوزع الطلبة األساتذة إىل جمموعات مصغرة قصد إجناز املهمة الواردة يف وضعية التكوين
  : العرض اجلماعي 3 رحلةامل

خالصة تركيبية  بتقدميتعرض مناذج هلياكل اجلذاذات املقرتحة وتناقش يف جلسة عامة ، يقوم املكون 
ضيات بقسم مشرتك يتكون من مستويني  يعرض فيها النموذج املعدل ملخطط هيكل درس الر

ألقسام املشرتكة.  اعتمادهمتتابعني يتم    كوثيقة عمل 
ضياتية يف قسم مشرتك يتكون من مستويني متتابعني  نتظراملنتوج امل   منوذج لتخطيط درس للتعلمات الر
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  وضعية إدماجية
ت  لقد سبق لك أن تعرفت على التخطيط السنوي يف قسم مشرتك (األول والثاين مثال)، وتعرفت كذلك على الكفا

  وثيقة التالية :على ال معتمدا األساسية هلذين املستويني، وانطالقا مما سبق و 
  

  المستوى الدراسي: ... 
( نّص  الكفاية المقّرر إنماؤها خالل المرحلة ... :

  الكفاية)
  

  المستوى الدّراسي : ....
( نّص  الكفاية المقّرر إنماؤها خالل المرحلة ... :

  الكفاية)
  

أهداف 
  1األسبوع 

أهداف 
 2األسبوع 

أهداف 
 3األسبوع 

أهداف 
 4األسبوع 

أهداف 
 5بوع األس

أهداف 
 6األسبوع 

أهداف 
  7األسبوع

أهداف 
  8األسبوع

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  الدراسيني.ضع ختطيطا مرحليا لقسم مشرتك يتكون من املستويني التعليمة : 
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ـزوءة   خمـرج ا
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 ملحقــات
I. هيكلة التعليم االبتدائي وتنظيم األسالك 
 ليم االبتدائي وتنظيم األسالك :هيكلة التع 

  تضمن امليثاق الوطين للرتبية والتكوين هيكلة جديدة تضم سلكني :
o  سنوات تتوزع على سنتني للتعليم األويل وسنتني للتعليم االبتدائي 4سلك أساسي من 

o  سنوات 4سلك متوسط من 

 التوزيع السنوي للدروس 

صص األسبوع األول منها لتقومي تشخيصي قبلي واألسـبوع األخـري أسبوع عمل فعلي، خي 34تتكون السنة الدراسية من 
أسـبوعا مـن العمـل  17لتقومي إمجايل للسنة الدراسية برمتها.كما مت تنظيم السـنة الدراسـية يف دورتـني ، كـل دورة تسـتغرق 

ات الثانيـة والثالثـة والرابعـة أسـابيع بينمـا تضـم الفـرت  9الفعلي وتتكون من فرتتـني ، تسـتغرق الفـرتة األوىل مـن الـدورة األوىل 
  أسابيع لكل منها. 8

  وخيصص األسبوعان األخريان من كل فرتة ألنشطة التقومي والدعم واإلدماج
 التوزيع األسبوعي للدروس 

  لنسبة للسنتني الثالثة والرابعة أساسي(األوىل والثانية ابتدائي) :
o  ن العمل الفعليساعات م 5حصص مبا يعادل  10يتكون األسبوع الرتبوي من 

o يقدم درسان يف األسبوع 

o  حصص 4يتكون الدرس من 

o  دقيقة 30املدة الزمنية لكل حصة 

o اية األسبوع  ختصص حصتني للدعم واإلدماج عند 

  لنسبة للسلك املتوسط :
o  ساعات من العمل الفعلي 5حصص أي  7يتكون األسبوع الرتبوي من 

o يقدم درسان يف األسبوع 

o  صحص 3يتكون الدرس من 

o  دقيقة 45مدة كل حصة 

o  اية األسبو   عختصص حصتني للدعم واإلدماج عند 
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II. لتعليم االبتدائيأو مقطع من درس يف درس  هياكل ومراحل ضيات   الر

ضيـات.  هيكـل ومراحــل درس الر

 مراحــل الدرس. )1

ضــيات بشــكل متــدرج ومنســجم مــع اإلطــار املنهجــي والديــدا  كتيكي والبيــداغوجي لقــدمت تنظــيم مراحــل درس الر
  وفق التسلسل التايل :

 وترييض الوضعيات. مرحلة بناء املفاهيم  -

  يتم االنطالق من نشاط متهيدي يتطرق إما إىل مكتسبات املتعلم السابقة أو إىل حتفيزه وإعداده للدرس اجلديد.
ضــيات، مرحلــة بنــاء ــا تــدمج مــرحلتني أساســيتني يف تعلــم الر املفــاهيم  ومرحلــة تــرييض  وتتميــز هــذه املرحلــة بكو

الوضعيات. ولذا فاخلطوة األوىل تتميز بتقدمي وضعية يواجه فيها املتعلمون مشـكلة مصـاغة يف صـورة وضـعية مسـألة حمفـزة 
ومعــرب عنهــا بلغــة مكتوبــة أو رســم أو مهــا معــا، حبيــث ختلــق لــديهم صــراعا فكــر يــؤدي إىل حالــة مــن عــدم التــوازن املعــريف 

جنـاز املهمـة املتمثلـة حيفزهم على البحث  م املكتسبة إلعادة التـوازن املعـريف املختـل  ويفرض عليهم تعبئة واستعمال كفا
ـــيت يـــتم مناقشـــتها  ـــيت يتوصـــل إليهـــا املتعلمـــون وال ـــتم مـــن خـــالل خمتلـــف احللـــول ال ضـــي ي ـــاء املفهـــوم الر يف إجيـــاد احلل.فبن

حبيث يقدم يف شكل خالصة قد تكـون تعبـريا أو صـيغة أو  وتصحيحها وتنظيمها بشكل مجاعي بني األستاذ وتالمذته ،
النتقال مما هو تلقائي إىل ما هو مضبوط ودقيق ومعقلن.   قاعدة، 

وترييض الوضعيات هو جمموع العمليات اليت تبتدئ بتعرف الوضعية/املسألة وفهمهـا واستكشـاف الـروابط البنيويـة 
ــا، مث اقـــرتاح منــ توحــدوالوظيفيــة الـــيت  ضـــيبـــني مكو ضـــية حللهــا، وتنتهـــي بتأويــل النتـــائج وصــوال إىل منتـــوج ر  ايتاذج ر

جديــــد يــــتم االتفــــاق اجلمــــاعي بشــــأنه ليصــــبح جــــزء مــــن املكتســــبات اجلديــــدة ويــــتم دجمــــه ضــــمن بنيــــة منظومــــة املعــــارف 
ضي   ة.اتيالر

ضي عن تـرييض املفهـوم حيـث يتحقق من خالل كل هذه العمليات وال ميكن اعتباره منعزال  ايتإن بناء املفهوم الر
ضــياتية انطالقـا مــن وضـعيات ملموســة، وال ميكـن اختزاهلــا  أن الرتيـيض يــدخل يف عمـق عمليــات البنـاء وتعلــم املفـاهيم الر

  إىل أنشطة تتطلب فقط تطبيق ما مت بناؤه يف مرحلة سابقة.
 مرحلة التقويــم. -

ذلــــك للتحقـــق مــــن مــــدى حتقيــــق األهــــداف تقومييـــة تنجــــز يف كراســــة التلميــــذ، و ألنشــــطة ختصـــص هــــذه املرحلــــة 
ت املتوخــاة مــن الــدرس، وتعتــرب مرحلــة التقــومي مــن هــذا املنطلــق تقوميــا تشخيصــيا وتكوينيــا  ـــاوالكفــا الوقــوف عنــد  هدفهـ

لتــــايل اســــتغالل نتــــائج التقــــومي يف مســــاعدة وتوجيــــه املتعلمــــني توجيهــــا  ت الــــيت قــــد تعــــرتض املتعلمــــني و خمتلــــف الصــــعو
  جيب إغفال التقومي الذايت لدعم التعلم الذايت.مالئما.كما ال

  
  
 واإلغناء. واإلدماج مرحلة الدعـم -
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ا ، الشيء الذي ميكن األستاذ مـن  ت وأسبا تسمح املرحلة السابقة من حتديد مستوى املتعلم وتشخيص الصعو
مــن املتعلمــني مراعــاة  معاجلتهــا وذلــك عــن طريــق تنظــيم وضــعيات واختيــار أنشــطة للــدعم تســتجيب خلصوصــيات كــل فئــة

  كما أن اإلدماج يفرض اقرتاح وضعيات مركبة جتعل املتعلم يعبئ مكتسباته حللها.لطبيعة الفروقات الفردية لديهم.
ضيــات. )2  هيكـل درس الر

ضـــــيات كتجســـــيد عملـــــي ومنســـــجم مـــــع اإلطـــــار املنهجـــــي والديـــــداكتيكي لقـــــد متـــــت هندســـــة هيكـــــل  درس الر
م مـــن توجيهــات ديداكتيكيـــة ومنهجيــة وبيــان مفصـــل ملختلــف مراحـــل الــدرس.ومتت هيكلـــة والبيــداغوجي، يهــتم مبـــا يقــد

 وصياغة الدرس ليكون عمليا وإجرائيا ميكن األستاذ من استعماله بشكل ميسر.

  منه : اجلزء األولوهكذا تضمن 
  تذكرب وتوجيهات ديداكتيكية، -
ت  -  من الدرس، املتوخاةالكفا

 األهــداف، -

 االمتدادات، -

 بات األولية،املكتس -

 الوسائل واألدوات الديداكتيكية. -

ضــيات، وانســجاما مــع مســتوى النمــو النفســي واملعــريف للمــتعلم فقــد مت  اجلــزء الثــاينأمــا  فيضــم مراحــل درس الر
دقيقة.ختصـص احلصـتان األوىل والثانيـة ألنشـطة بنـاء  45ختطيط مراحل الدرس يف ثالث حصـص دراسـية مـدة كـل منهـا 

  الوضعيات، أما احلصة الثالثة فقد خصصت ألنشطة التقومي والدعم واإلغناء. املفاهيم وترييض
لنســبة للســنتني األوىل والثانيــة ابتــدائي فــإن ختطــيط الــدرس يــتم يف أربــع حصــص مــدة كــل منهــا  دقيقــة،  30أمـا 

نشــطة التقــومي، أمــا حبيــث ختصــص احلصــتان األوىل والثانيــة ألنشــطة بنــاء املفــاهيم وتــرييض الوضــعيات، واحلصــة الثالثــة أل
  احلصة الرابعة فتخصص ألنشطة الدعم واإلغناء.

  
 
 
  
  
  
  
 
 شبكــة الدرس ( اجلذاذة). )3

ــوان      رقم الدرس:......   العنـ
  ديداكتيكية: تتذكري وتوجيها
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ت املتوخاة     الكفا
    األهــداف

    املكتسبات األولية
    االمتـدادت

 
  تدبيـــر األنشطـــة   الوسائل 

  
  
  
  

 صة األوىل :أنشطة بناء املفاهيم وترييض الوضعيات.احل 

 .حساب ذهين أو نشاط متهيدي 

 ....الوضعية : أنشطة، أو وضعيات مسائل أو مهام 

 ...طريقة العمل : عمل فردي، أو ثنائي أو يف جمموعات أو أشكال أخرى 

 تقدمي وشرح التعليمات الضرورية بشأن الوضعيات املقرتحة

 ازات من طرف املتعلمني ومناقشتها.االستثمار: عرض اإلجن 

 .أثر مكتوب : يرتك التالميذ أثرا مكتو يف دفاترهم اخلاصة  
  
  
  

 احلصة الثانية : أنشطة بناء املفاهيم وترييض الوضعيات 

 .حساب ذهين أو نشاط متهيدي 

مسائل يتم اختيارها من كراسة التلميذ، وميكن لألستاذ (ة) أن يقرتح  -أنشطة أو وضعيات 
  شطة من مصادر أخرى.أن

ويبقى تدبري هذه األنشطة يشبه التدبري الذي مورس يف احلصة األوىل مع احلرص على جعل 
  املتعلم فاعال وشريكا يف خمتلف العمليات .

  
  
  
  

  احلصة الثالثة : أنشطــة التقومي والدعـم واإلغناء. 
تلميذ وميكن ز يف كراسة التقدم يف هذه احلصة متارين وأنشطة متنوعة ومتدرجة يف الصعوبة تنج

دف إىل :لألستاذ (ة) أن يقرت    ح أنشطة أخرى يراها مناسبة ملستوى املتعلمني و
o .تقومي التعلمات والوقوف على مواطن الضعف 

o دعم مكتسبات املتعلمني وسد ثغرات التعلم 

o .ت املفاهيمية   تذليل بعض الصعو
  يق أهداف الدرس واقرتاحات للتحسني والتحيني.يدون فيها األستاذ مالحظاته حول مدى حتق  مالحظات

ضيات. )4   مناذج لشبكة درس بكل من الفضــاء واملفيــد يف الر
  فضــاء الرياضيات 

  



28 

  عنوان الــدرس 
  تذكري ببعض املفاهيم وتوضيح التدرج يف تعلمها. تذكري وإرشادات ديداكتيكية :

ت املتوخاة :  ت املتوخاة من الدر الكفا  س.جرد للكفا

ةاملكتسبات األولي دفةاملهارات والقدرات املسته   االمتدادات 
................ 
 

......................... ...................... 

ضيــة. احلصــة  األنشطــة الر
2و  1  

 
 أنشطة ترييض الوضعيات وبناء املفاهيم : 

هيم والــيت تتطلــب العمــل يف صــيغ ( وصــف األنشــطة املقرتحــة لرتيــيض الوضــعيات وبنــاء املفــا
  خمتلفة ( فردي، ثنائي ، يف جمموعات، مجاعي) وذكر اللوازم الضرورية للمناوالت.

  وسلوكات التالميذ ).  وتوضيح سري إجناز كل نشاط مع حتديد أدوار األستاذ
 
 

3  توضح األنشطة اليت تنجز يف هذه احلصة. أنشطة تقومييــة :  
ريخ اليوم.اليومية : التدرج يف كتا   بة 

  النشاط اليومي االستئناسي .
لكراسة   أنشطة تقوميية مقرتحة 

 
4  أنشطــة داعمــة : 

  اليومية.
  النشاط اليومي االستئناسي.

لكراسة.   أنشطة تقوميية مقرتحة 
 

 
  

 المفيد في الرياضيات. 

ضيات يف ثالثة أجزاء.   لقد متت هيكلة وصياغة درس الر
  اجلزء األول .  

ت األساسية.الك .1  فــا

ت النوعيـة. .2  الكفــا
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 مالحظات أولية. .3

 احلساب السريع. .4

  اجلزء الثاين .  
 األهــداف. .1

 األدوات الديداكتيكية. .2

 املعلومات السابقة. .3

 االمتدادات. .4

ضيات وتتكون من أربع حصص دراسية.     اجلزء الثالث : مراحل درس الر
 .األنشطــة البنائية والرتييضية 

 لتقومي.األنشطة اخل  اصة 

 .األنشطة املقرتحـة للدعم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شبكـــة الدرس
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  عنـوان الدرس
............................................... 

  الكفايــات األساسية : ......................... -
 الكفايــات النوعيـة: ......................... -

 ....................مالحظات أولية         :.......... -

 احلســاب السريع   :................................ -

 
  األهـداف. -
األدوات  -

 الديداكتيكية.

املعلومات  -
 السابقة.

 االمتدادات -

ــر األنشطــة احلصــة  سيــ

2و  1   األنشطة البنائية والرتييضية : - 
o .تنظيـم الفصل 

o  الوضعية املقرتحة 
 والتوجيهات.

o عي.استثمار مجا 

  األنشطة التقومييــة. - 3
 (متارين ومسائل تنجز يف كراسة التلميذ)

  أنشطــة للدعــم. - 4
ممتارين ومسائل لدعم مكتسبات التالميذ وسد ث غرا  

  معيــار التقومي -
 

  
  
  
  
  
  
  

  شبكة تخطيط إنماء الكفاية خالل مرحلة
  

  وحدة: ..... 
  ... إلى ... إنماء الكفاية  خالل المرحلة ...، من تخطيط 

  المستوى الدّراسي ....
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  ( نّص الكفاية) الكفاية المقّرر إنماؤها خالل المرحلة ... :

  
  
  

أهداف األسبوع   1أهداف األسبوع 
2 

أهداف األسبوع 
3 

أهداف األسبوع 
4 

أهداف األسبوع 
5 

أهداف األسبوع 
6 
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  ى الخامس و السادس نموذجاتخطيط أسبوعي اإلدماج، مستو
  

  السبت  الجمعة  الخميس   األربعاء  الثالثاء  االثنين

  س8
  
  
  
  
  
  

  س10

Français CB1 
S1 
Remédiation 
(suite et fin) 

 

نشاط علمي + 
  (جغرافيا)

  1و 2ك
  تمرير
  تحقق

  تشخيص
  معالجة فورية

  Français CB2  
S1 
Remédiation 

 

  1و 2ك   عربية
  معالجة

  تربية بدنية
  1و 3ك

  معالجة

  15س10
  1و 1ك   عربية
  تمرير
  تحقق

 تشخيص و معالجة
ة     فوري

  
  س12

  تربية بدنية
  1و 3ك

  تمرير
  تحقق

    معالجة فورية

  1و 2ك   عربية
  تمرير
  تحقق

تشخيص + معالجة 
  فورية

  

  1و 2ك   رياضيات
  معالجة

  

Français CB2  
S1 
Remédiation 

  
  

  س14
Français CB1 
S1 
Passation 
Vérification 
Remédiation 
immédiate 

 30س15

  ت إ/تاريخ/مواطنة
  1و 1ك

  معالجة تمرير
  تحقق

  تشخيص
 معالجة فورية

 

Français CB2 
S1 
Passation 
Vérification 
Remédiation 
immédiate 

 

  ت إ/تاريخ/مواطنة
  1و 1ك

 معالجة
 

  45س15
 1و 1ك   رياضيات

  تمرير
  تحقق

تشخيص ومعالجة 
   فورية 

  س17

 3ك   تربية فنية
  1و

  تمرير
  تحقق

تشخيص ومعالجة 
  فورية

  
  1و 1ك   رياضيات

  تشخيص ومعالجة

نشاط علمي + 
  (جغرافيا)

  1و 2ك
  معالجة مدعمة

  

  

  ثانيو المستوى ال األول  ىالمستو
  

  السبت  الجمعة  الخميس   األربعاء  الثالثاء  االثنين
   س 8

       
  
  
  
  
  
  
  
  

  س10

 2ك نشاط علمي 
  1و

  تمرير
  قتحق

  تشخيص
 معالجة فورية

  1و 2ك نشاط علمي 
  معالجة

 3كتربية فنية      
  1و

 معالجة

 1ك   رياضيات
  2وك 

  معالجة

  1و 3كتربية فنية 
  تمرير
  تحقق

  تشخيص
  معالجة فورية

  1و 1ك   رياضيات
  معالجة

  عربية
  تربية بدنية  معالجة
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   15س10
  1و 1ك   عربية
  تمرير
  تحقق

  تشخيص و معالجة
  س12

 3ك ربية بدنية ت
  1و

  تمرير
  تحقق

  معالجة فورية

Français CB1  
S1  
Niveau 2 

  و
  رياضيات 

  المستوى األول
  2وك 1معالجة ك

  1و 2ك   عربية
  تمرير
  تحقق

تشخيص + معالجة 
  فورية

  
  عربية

  معالجة  (تتمة)

  

  
14  

 1و 1ك   رياضيات
  تمرير
  تحقق

تشخيص ومعالجة 
 فورية

   30س15

  1و 1ك عربية
  معالجة  

  
 

  1و 2ك   رياضيات
  تمرير
  تحقق

 معالجة فورية

  1و 2ك عربية
 معالجة

 

  45س15
 1ك  تربية إسالمية 
  1و

  تمرير
  تحقق

تشخيص ومعالجة 
  فورية

  س17

  معالجة  (تتمة) 
  

  
   تربية إسالمية

 1و 1ك
  معالجة

    معالجة  (تتمة)
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III. (إضافات ) ضيات   التقومي والدعم يف الر
  مقدمــة : كيف نقــوم ؟

 :  La demarche d evaluationمسار التقومي 

  حمطــات رئيسية : مخس
 ختطيط .1

 مجع املعلومات .2

 ويل .3

 إصدار أحكام .4

 القرار اختاذ .5

 ختطيط : .1

 إعداد وضعيات تعلم مع األخذ بعني االعتبار اهتمامات املتعلم وجماالت التكوين -

ت النوعية واملتداخلة وحم -  توى التكوين ومعامل ثقافيةاستهداف الكفا

 والتواصل متوقع إدماج تقنيات اإلعال -

 انتقاء معايري التقومي -

 اطالع املتعلمني على معايري التقومي املعتمدة -

 مراعاة احلاجات اخلاصة للمتعلمني -

 اختيار حلظة التقومي وأداته -

 توفري موارد خمتلفة وجعلها رهن إشارة املتعلمني -

 توقع مسار التقومي -

 ملعلوماتمجع ا .2

  إن عملية مجع املعلومات ينبغي أن تكون مندجمة يف إطار مجاعة القسم.
  ومجع املعلومات قد يكون تلقائيا وبدون أدوات أو نظامي يعتمد على أدوات خاصة.

ذه العملية :   يقوم 
 املدرس -

 املدرس والتلميذ -

 التالميذ فيما بينهم (تقومي من طرف األقران) -

  ذايت)التلميذ لوحده ( تقومي  -
  وبواسطة أدوات مالئمة ومتنوعة :

  من مجع معلومات :
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 شبكة املالحظة -

 الئحة التحقق -

 املقابلة -

 شبكة مفاهيمية -

 إنتاجات حمددة -

  من تعليمات :
 جملة قيادة املدرس -

 جملة قيادة املتعلم -

 احلقيبة -

 ويل .3

  ت النوعيــة واملتداخلــة خــالل وضــعيات الــتعلم وبكيفيــة مســتمرة يقــوم األســتاذ بتحليــل املعلومــات املتعلقــة لكفــا
عتماد معايري التقومي اليت مت انتقاؤهالمبختلف مظاهرها (معارف، معارف الفع  ، معارف الكينونة) 

  ت النوعيـة واملتداخلـة يف إطـار خالل السلك أو الدورة عند ما يتم جتميع عدد كـاف مـن معلومـات حـول الكفـا
ا علـــى ضـــوء معـــايري التقـــومي املعتمـــدة ومراعـــاة ملواصـــفات املنتـــوج عـــدة وضـــعيات تعلميـــة، يقـــوم األســـتاذ بتحليلهـــ

اية السلك أو الدورة.  املستهدف عند 

 .اية السلك أو الدورة : احلصيلة  عند 

ت املســتهدفة يف إطــار عــدد كبــري مــن وضــعيات الــتعلم، يقــوم  عنــد مــا يــتم جتميــع عــدد كــاف مــن املعلومــات حــول الكفــا
عتما لسلك أو الدورة.األستاذ بتحليلها    د معايري تقوميية خاصة 

 إصدار أحكــام .4

  م املتعلقــة خــالل مســار وضــعيات الــتعلم، يقــوم األســتاذ بتحديــد نقــط القــوى والضــعف لــدى املتعلمــني ورهــا
ت النوعية واملتداخلة.  بتطوير الكفا

   تــه النوعيــة واملتداخلــة، خــالل الســلك أو الــدورة، يقــرر األســتاذ فيمــا خيــص تــدرج مســار التلميــذ يف تطــوير كفا
 مع حتديد نقط القوى واليت ينبغي العمل على حتسينها.

  ت النوعيـــة عنـــد التالميـــذ ت وذلـــك بتحديـــد مســـتوى الكفـــا ايـــة الســـلك أو الـــدورة : حصـــيلة الكفـــا عنـــد 
 (مكتسب، مقبول، غري كاف، غري مكتسب) مث حتديد نقط القوى وتلك اليت حتتاج للدعم والتحسني.

  
  
 

 اختاذ القرار. .5

 (..لقاءات، أشكال التفريق ) أثناء صريورة وضعيات التعلم، يتدخل األستاذ لتحفيز جناحات املتعلمني 
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  خـــالل الســـلك أو الـــدورة، يتـــدخل لـــدعم وحتفيـــز جناحـــات املتعلمـــني مـــن خـــالل مراجعـــة التخطـــيط وتكييـــف
لتعديالت املالئمة.  آليات تدبري القسم والقيام 

 ايــة الســ لك أو الــدورة : عنــد وضــع احلصــيلة حيــدد ويقــدم مداخالتــه الضــرورية لتحفيــز جناحــات التالميــذ عنــد 
من خالل وضع خطة للدعم اخلاص مع تعديل خطة مداخالته وحتليل املواصـفات الـيت تؤهـل إىل االنتقـال إىل 

 السلك املوايل أو الدورة املوالية .

 كيف ندعــم ؟  

ضــيات ( الســنة األوىل االبتدائيــة منوذجــا) اســرتاتيجية للــدعم والتثبيـــت يتبــىن املنهــاج اجلديــد لتــدريس و  حــدة الر
  والتقومي تضم :

علــــى مســــتوى الســــنة الدراســــية : أربعــــة أســــابيع للــــدعم والتثبيــــت والتقــــومي وأربعــــة أســــابيع للــــدعم اخلاص،إضــــافة إىل  -
  إمجايل). -األسبوع األول (قبلي تشخيصي)، واألسبوع األخري (تقومي

 ستوى األسبوع الرتبوي: حصتان لدعم وتثبيت الدرسني.على م -

 على مستوى كل درس : حصة لألنشطة الداعمة. -

-  
 تعريف : )1

  الدعــم : جمموعة إجراءات واسرتاتيجيات هدفها العام تقليص الفارق بني األهداف املتوخاة والنتائج الفعلية.
 األهداف. )2

ت : تعميق الفهم، تطوير املهارات، ت -   رسيخ املكتسبات، إدراك مواطن الضعف، إبراز القدرات.....تصفية الصعو
لفروقات الفردية. -  االهتمام 

ت التالميذ. -  العمل على توحيد مستو

ضية من حيث بعدها الرتكييب. -  ربط املفاهيم الر

ملقاربة الورشية ( إجناز مشاريع وألعاب تربوية هادفة).... -  العمل 

 الضوابط واخلطوات الديداكتيكية . )3

  حتديد دقيق لألهداف املتوخاة من عملية الدعم : -
 اعتماد نتائج خمتلف التقوميات. -

 بناء اسرتاتيجية للدعم تكون منسجمة مع نوعية األهداف وذلك من خالل : -

  اختيار احملتوى املناسب.
  اختيار تنظيم ديداكتيكي للعمل.
  اختيار وسائل تعليمية مناسبة...

 
 مميزات الدعـم والتثبيت  )4
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: تساعده على تعرف مدى حتقيق أهداف الدرس ومالئمة  ستاذلأل
ضي ت الر   ة والوسائل الديداكتيكية املعتمدة...اتياحملتو

  :   لنسبـــة
   

: متكنه من معرفة مستواه من خالل تقييم ذايت للتقدم الذي  للتلميذ
  أحرزه...

  
 شروط النجــاح . )5

  هذه احلاجيات حمل رصد ذايت. أن يستجيب الدعم حلاجات التلميذ، وأن تكون -
ت املستهدفة. -  حسن اختيار األنشطة والوضعيات املسائل والوسائل التعليمية اليت تعاجل الصعو

 
 صيغ تنظيم عمليات الدعم. )6

  الدعم املندمج ( املواكب لعملية التدريس). -
- .(  الدعم املؤسسايت ( يتطلب فضاء تربو مواز

ء، متدخلون آخرون...).الدعم اخلارجي (تنظمه فعاليات خ -  ارجية: مجعيات ثقافية، مجعيات اآل

 
 األسس اليت يستند عليها الدعــم. )7

  نتائج السنة الدراسية املاضية. -
 التقومي التشخيصي ( الذي يتم يف بداية الدرس أو جمموعة من الدروس أو الدورة أو السنة الدراسية ). -

مج) وحتدد :نتائج التقوميات التكوينية املرحلية ( تتخلل  -  تنفيذ الرب

  اجلوانب احملتاجة للدعم.
  األسبــاب.
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  املراجــع
  
  دفرت الضوابط البيداغوجية اخلاص مبجزوءات املنهاج اجلديد ملراكز تكوين أساتذة التعليم االبتدائي )1

 ائياملنسقية املركزية ملراكز تكوين أساتذة التعليم االبتد -قسم اسرتاتيجية التكوين  (دليل املكون) 

  الوثيقة اإلطار لبناء منهاج التكوين األساس ألساتذة التعليم االبتدائي وفق النظام اجلديد )2
 املنسقية املركزية ملراكز تكوين أساتذة التعليم االبتدائي -قسم اسرتاتيجية التكوين 

ضيات (دليل األستاذ(ة)  )3   السنة األوىل االبتدائية) –فضاء الر
ضيات (دليل األست )4  السنة الثانية االبتدائية) –اذ(ة) فضاء الر

ضيات (دليل األستاذ(ة)  )5  السنة الثالثة االبتدائية) –فضاء الر

ضيات (دليل األستاذ(ة)  )6  السنة األوىل االبتدائية) –املفيد يف الر

ضيات (دليل األستاذ(ة)  )7  السنة الرابعة االبتدائية) –املفيد يف الر

ضيات (دليل األستاذ )8  السنة اخلامسة االبتدائية) –(ة) املفيد يف الر

ضيات (دليل األستاذ(ة)  )9  السنة السادسة االبتدائية) –اجلديد يف الر

ضيات (دليل األستاذ(ة)  )10  السنة الثالثة االبتدائية) –املرجع يف الر

ضيات (دليل األستاذ(ة)  )11  السنة اخلامسة االبتدائية) –النجاح يف الر

ضيات (دليل األس )12  السنة الرابعة االبتدائية) –تاذ(ة) اجليد يف الر

 وزارة الرتبية الوطنية –الكتاب األبيض  )13
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ت   احملتو
زوءة                       مدخل ا

            )وضعيات وأنشطة التعلم والتكوين زوءة (منت ا
ال  لتعليم االبتدائي 1ا ضيات                : منهاج الر
ال  ضياتية على امل 2ا   دى البعيد (سنوي) واملتوسط (مرحلي): ختطيط التعلمات الر
ال ضياتيداكتيكي لدرس أو مقطع من درس يف التخطيط البيداغوجي والد:  3 ا     الر

ال    ختطيط حمطات التقومي والدعم واإلدمــاج:  4ا
            وضعية اإلدماج

زوءة   خمرج ا
    ملحقــات

                          املراجع
                
                        

  


